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Kort nieuws: 

 

Overblijfkrachten 
dragen voortaan een geel hesje. 
Zo zijn zij goed herkenbaar. Ook 

is het duidelijk dat deze krachten 
voor de school werken. De 

overblijfkrachten houden ook 1,5 
meter afstand van alle andere 

volwassenen. 
 

VEILIG rond de school 
Om het wegbrengen en ophalen 
van kinderen zo veilig mogelijk in 

te richten vragen wij u om per 
fiets of te voet naar school te 
komen. Laat de auto staan!  
Er zijn grote oranje kruizen 

aangebracht bij de 
‘’lieveheersbeestjes-poort’’ en 
het gedeelte voor de houten 

hoofdingang. Belangrijk en veilig 
om daar GEEN auto’s te laten 

stilstaan.  
Parkeren is alleen toegestaan in 

de parkeervakken. 
 

 

TWEEDE GOLF? 

Net als u, volgen wij het nieuws rondom het Covid-virus en de verspreiding 
ervan in Nederland met veel belangstelling. Voor onze KinderCampus 
Noorderlicht geldt dat we al het onderwijs zo goed mogelijk willen laten 
doorgaan. Zo ook het overblijven. Daarom gaan we weer wat zaken her-
invoeren die we bij heropening in mei van het vorige schooljaar ook gebruikt 
hebben. Dit om de meest veilige situatie te creëren voor kinderen en 
personeel. 

Hoe loopt dat dan nu in praktijk? Bij de kleutergroepen leveren we 
maatwerk. In de setting van plein Bos en binnen het werken met jonge 
kinderen is het onmogelijk om striktere maatregelen te nemen. Voor de 
groepen 3-8 is er dus een rood vak in de klas. Dat is het leerkrachtvak. De 
leerkracht kan zelf bepalen hoe vaak hij/zij door de klas loopt om 
bijvoorbeeld werkjes te bekijken of een penhouding te corrigeren. Iedere 
leerkracht maakt daarin zijn of haar afwegingen. Dit is misschien wat 
onhandig maar we willen iedere leerkracht de ruimte geven de klas zo te 
organiseren dat het veilig is en voelt voor de leerkracht maar er ook zo veel 
mogelijk bewegingsruimte is. Dit alles is erop gericht om ons personeel op 
de been te houden en de school open te houden.  



  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Via deze brief willen we u, als ouders en verzorgers, informeren over de ventilatie op KinderCampus 

Noorderlicht. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 

discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de 

hoogte houden van de stand van zaken. 

Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen 
een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus.  
  
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht 
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) 
helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan.  
 
Het blijft belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er 

goed in te kunnen leren en werken.  Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven 

om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere 

geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen 

(LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van 

aanpak opstellen. 

ATO- scholenkring heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van basisschool 

Noorderlicht. 

De ventilatie op basisschool Noorderlicht voldoet ruim aan de geldende richtlijnen van het bouwbesluit. 

(Frisse school A-klasse =uitmuntend) De installatie wordt constant op afstand gemonitord door ons 

installatiebedrijf. In ieder lokaal hebben we een sensor met o.a. CO2 meter hangen die de waarden 

doorgeeft. De ventilatie werkt op volle kracht 24 uur per dag, zeven dagen per week.  

Onze installatie werkt niet met lucht die gerecirculeerd wordt. Er wordt constant verse buitenlucht naar 

binnen gepompt die gezuiverd wordt van fijnstof. Daarnaast hebben we klimaatcontrole zodat bij 

sterker ventileren, het niet tot een koud gevoel leidt bij kinderen en personeel. 

Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met de 

directeur van de school. 

Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met veel 

gestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt 

vinden op weeropschool.nl/ventilatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ankie de Laat en Hans Tijssen 

College van Bestuur ATO- Scholenkring 
 

Wilt er goed opletten om geen afval en 
sigarettenpeuken achter te laten rondom de 
school. In het bijzonder voor de buren is dit 
heel vervelend! Sowieso willen we u vragen 
niet te roken rondom de school.  
In ieder geval: Neem u uw afval mee!  



Studiedag  

16 September hebben we een studiedag gehad. We hebben ons verdiept in Gynzy. Gynzy is 
een digitaal leerplatform ontwikkeld voor het basisonderwijs. Met onder andere interactieve 

digibordtools en adaptieve 
verwerking. We werken op onze 
school met verschillende digitale 
en ‘’gewone’’ methodes. Het bij 
blijven en scholen in methoden 
en methodieken vinden we heel 
belangrijk. Gynzy gebruiken we 
nu een half jaar op proef en 
daarna gaan we evalueren. 
 
Daarna hebben we een college 
gekregen van onze 

rekenspecialist juf Rochelle die het team heeft bij gepraat over de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen bij het vak rekenen.  

 
En in de middag zijn we uiteengegaan. Per leerplein hebben we gewerkt aan verschillende 
zaken. Bijvoorbeeld: Class-meeting, buitenhoeken kiezen, creëren en inrichten, digitaal 
portfolio -> opzet en inhoud, rekenen -> automatiseren – memoriseren en zo nog meer 
verdiepende onderwerpen die per leerjaar belangrijk zijn.  
Al met al kijken we terug op een fijne studiedag op anderhalve meter! 
  



 
 
 
 

  

Het was een 
geweldig kamp! 


